'

GMINĄ nĄP1r]]'ĄllCE
)':
'
'- ''j
iii.l.,:
t4)'/ra^i +Ą8 2Ą ?:\,'! |5 87
'i'rt
rt , lj"iirr

REGoN ó1 1c158'1 N i. '. 'i j- :l'
Znak ZP .27 L01.01 .20 I 9

cć)

Dąbrowice, dnia

1

079

1

kwietnia 201 9 roku

Zapytanie ofertowe
D|a zamówienia pub|icznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złoĘch
równowartości kwoĘ określonej w ań' 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień
Pub|icznych.

Zamart iający: Gmin1 Dqbrowicc
ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowrce
Tel/tax 24 252 25 83

NrP 77s_24_06_079
e-mail

:

nieruchomosci@dabrowice.pl
zaprasza d,o złoienia of'ert na:

,,Świadczenie usług pocztowych W obrocie krajowym dIa Gminy w Dąbrowicach,,

1'

opis sposobu przygotowania oferĘ:
l

)

2)
3)

ceny w niej podane mają być wyraione cyfrowo i słownie,
ma być napisana rł'języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmowaó całośózamówienia'

2. opis

przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia s4 usługi pocztowe w obrocie krajowym
przyjmowania, przemteszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek

w

zakreste
pocztowych

oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz Gminy Dąbrowice, ul. Nowy
Rynek 17,99-352
Dąbrowice.

2)

Przedmiotem zamówietria będ4 przesyłki pocztowe. Cena uslugi listowej
nierejestrowanej, poleconej i wartościowejuzaleŻniona będzie głównie od dwóch

parametrÓw:

. kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna
i Priorytetowa).
. format przesyłek:
S

- maksymalny wymiar koperty C5

do 5009.
maksymalny wymiar koperty C4 do 10009,
L_ ponad wymiar koperty C4, ptzy załoŻeniu nieprzekroczenia wymiarów określonych
w ustawie Prawo pocztowe - do 2000e.

M

c)przyjmuje się tolerancję dla wszystkich wymiarów +/-2 mm.

3) Przedmiotem zamówienia będą przesyłki pocztowe listowe krajowe. przez które

rozumie się przesyłki listowe w następujqcych rodzajach:
a)

zwykłe przesyłki nie

rejestrow.ane" listowe nie będqce najszybszej kategorii'

b) zwykłe-przesyłki nie rejesttowane lis1owe najszybszej kategorii,

c) polecone przesyłki rejestrowane, listowe'

przemi ęszczane i doręczane
zabezpieczający jq przed utratą. ubytkiem zawar1ości lub uszkodzeniem'

w

soosób

d) polecone przesyłki rejeStrowane, listort,e' najszybszej kategorii,
e) polecone Ze ZwTotnym poświadczeniem odbioru przesyłki przyjęte za potwierclzenicm
nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru,

1) polecone Ze Zwrotnym poświadczeniem odbioru przesyłki najszybszej kategorii
przy)ęte za potwierdzeniem nadar-ria i doreczone za pokwitowaniem odbioru'
g) z zadeklarowan4 wartością _przesyłki rejestrowane. za której utratę,
ubytek zawartości

]ub uszkodzenie Wykor.rawca ponosi odpowiedzialność do ił,ysokościwarlościprzesyłki
podanej przez Zamawiaj ącegu,

4)

Przedmiolem zamówienia będą takŹe rł.skazane przesyłki pocztowe krajowe
w stosunku, do których podczas doręczania będ4 miały zastosowanie przepisy
o doręczeniach dokumentu urzędowego określone w kodeksie postępowania
administracyj nego lub w kodeksie postępowania cywilnego, których doręczenie będzie
musiało być zlealizowane przez Wykonawcę, zgor1nie z postanowieniami ustarty z dnia
23 listopada 2012r. -Prawo poczlowe (Dz.IJ. z 2018 r.. poz.2188) oraz zgodnie
Z ustaw4
zdnia14 czel.wca l960 r. Kodeks postępowania adrninistracyjnego (Dz. U. z2018 r',poz,

2096) oraz ustawą Z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego
(DZ' |.l. 2b l8
poz. |360). Dzielą się na:
a)krajowe przesyłki listowe rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczon.za pokwitowaniem odbioru,

b)krajowe przesyłki listowe rejcstro\Ą.ane Za Z\Ą'rotnym potwierdzeniem odbioru
doręczenia), przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

6) Przedmiot zamówienia

obejmuje takŻe Zwrot do siedziby Zamawiającego nie
doręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu moiliwości ich dorgczenia,
oraz
zwrotnych pośrt.iadczeń i potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych listowych paczek
i
pocztowych zgodnie z wycen4 mailort.ą.

Szacunkowy wykaz wysłanych listów w roku 2018:

'/

Rozmiar S- 2585 szt.
Rozmiar L- 9 szt.

3.

Wymagany termin realizacji umowy:

Do dnia 31maja 2021 roku

4.

Przy wyborze propozycji do rea|izacji Zamalr'iający będzie kierował się
kryterium:

Cena

ó0%

Termin płatnościza taklurę - 40%

5. oferta
1

porvinna zawierać następujące dokumenty:

1 w1cenę zgodnie z zapytaniem

2)
3)

cenow} m:

zaparafbwany wzór umowy;

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu'

6. opis

sposobu ob|iczenia ceny w składanej ofercic cenollej:

W cenę nalezy r'r Jiczyc:
1) wartośćusług w oparciu o przedmiot zamówienia'
2) obowiązujący podatek VAf .
Ceny jednostkowe podane przez zleccniobiorcę za świadczone usługi jest obowiqzująca przez
okres wainościumowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trw.ania. Zamawiając1
wybierze ofbrtę odpowiadającą wszystkim postawionyrn przez niego Wymogom.

7.

Miejsce i termin złrlżeniaofcrĘ cenowej:

ofertę cenową na|eiy złoŻyćw terminie do dnia 19 kwietnia 2019roku do godziny 15.00
drogą e1ektroniczną na adres e-mail nieruchomosci@dabrowice'pl.
oferta otrzyman a przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
zleceniobiorcy nieotwarta.
Zleceniobiorca moie wprowad zić zmiany lub wycofać zł.oŻonąprzez siebie ofer1ę przed
terminem upływu jej składania.

W

8.

osobami uprarvnionymi do kontaktórv ze zleceniobiorcami są:
Sylwia Pacholczyk tel.24 252f5 83

9.

Informacje dotyczące zau ierania umo$'y:

terminie do

7 dni od

daty powiadomienia

o

wyborze oferty cenowej, wybrany

zleceniobiorca podpisze umowę w Urzędzie Gn.riny Dąbrowrce.

Zalaczniki:

I)

Załączntk nr 1 lbrmularz ofefiowy;
2) Załączn|k nr 2 wzór umowy:
3.) Załączn|k nr 3 ośrt,iadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W,;T

Doro to

D ob

rówsko

Załącznik Nr

1

(miejscowość,data)

(piecZątka ofeIenta)

OFERTA
odpowiadajqc na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczqce: ,,świadczenie us|ut pocztowych
w obrocie krajowym dIa Gminy w Dqbrowicach,'

Składamy ofertę następującej treści:

1.

Wykonanie zamówienia na zasadach okeślonych w zapytaniu cenowym wg:

', :::::::.
2.
3.

', :::::::
oświadczamy,

2)

,

-.

,.,,.,'.....'zł' (słownie zło{ch:
-.-..'.-....-.-;

:llj..'.'.'..'..'......'.....'.....................';

.,',,'..........zł (słownie złoĘch:

Warunki płatności:

l)
4.
5.

:ll1].-.- -..--. -

Źe:

zapoznaliśmy się z projektem umowy

zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu
Zamawiającego.

i terminie

określonym przez

ofertę niniejszą składamy na............. ko|ejno ponumerowanych stlonach.
Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralnąjej częśćsą:
1)

2)
3)
4)
5)

......................
......................
......................
......................

(pieczątka i podpis osoby uprawnione.j)

Załątznik nr

2

Umowa nr......
zawafia w Dąbrowicach w

dniu

roku pomiędzy:

Gminą Dąbrowicc z sicdzibą w Dąbrowicach, u|. Nowy Rynek 17,99-352 Dąbrowice,
NIP 775.24-06-079' REGoN 61l0l589lreprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Dorotę Dąbrorvską,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy _ Jo|anĘ Skowrońskiei
zwaną w dalszej treściumowy ,,Z|eceniodawcą''' a

Zwanym dalej,,Z|eceniobiorcą'',
reprezentowaną pIZeZ:

l.
łącznie dalej zwanych Stronami.

$1
Niniejszą umowę Zawarto na postawie art. 4 pkt.8 z dnia 29 sĘcznia 2004 roku- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. l986 z póŹn. zm).

s2
Przedmiot umowy

l.
2.

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuj e do wykonania usługi p.n.
'.Świadozenie
usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy w Dąbrowicach,'
Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuj e do w.ykonania realizację zadania

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Gminy
w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17' 99-352 Dąbrowice w zakesie przyjmowania.

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwotów, świadczonych przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do pi4tku, zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia23.|1.20|2 r. Prawo Pocztowe (Dz' IJ. z 20l8
r., poz. 2188 z poźn. zm,)
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfiyzacji z dnia 29.O4'2Ol3 r. w sprawie

warunków wykonywanych usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
(Dz. U . z 2013 r. poz. 545)

. ań.

165

$2

ustawy

z

dnia

.1964

r. Kodeksu

Postępowania Cywilnego
j. Dz. u. z2018 r. poz. 13 60 z póżn. zm.)
. rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji
powszechnej usługi pocZtoWej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocz1owego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.)
17 .11

(t.

s3

l.

2.

Sposób realizacji zamówienia

Nadanie przesyłek listowych oraz przesyłek nic będących przesyłką listową
przygotowanych do nadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi
w $ 2 umowy oraz doręczenia przesyłek Zamawiającemu, następuje w siedzibie
Zamawiaj4cego t j. Urz4d cminy w Dąbrowicach, ul. Nowy rynek 17' 99-352
Dąbrowice, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 10.00
doręczenie korespondencji Zamawiaj4cemu oraz uruchomienie punktu odbioru przesyłek
pocztowych w miejscowości Dąbrowice w dniach poniedziałek wtorek w godz. 9.00.
15.00, piątek w godz. 14:00-20:00.
Przekazanie przesyłek przez Zasaawiającego do nadania oraz doręczenie przesyłek

do siedziby Zamawiającego następuje na zasadach określonych
przepisach
w
wymienionych w A 2 umowy.
przesyłek
Przyjęcie
do nadania przez Wykonawcę oraz doręczenie przesyłek zwracanych
do siedziby Zamawiającego będzie kaŻdorazowo dokumentowane w ksi4ice nadawczej.
Wzór ksiąŻki nadawczej Zamawiający ustali z wykonawcą.
zwracanych

3.

4.

W przypadku zgubienia przesyłki w wyniku czego nie zostanie ona dostarczona

5.

odbiorcy, Zamawiający Zastrzega sobie prawo reklamacji. odpowiedŹ na reklamację
należy składać w formie pisemnej' w tetminie nie dłuŻszym nii 30 dni od daty zgłoszenia
reklamacj i przez Zamawiaj4cego
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają |ormy pisemnej w postaci aneksu pod

do

,

rygorem

n ier,r

ainości.

$1

Obowiązki Stron
1.

l)

2)

'ti

4)

2.

Zamawiający zobowiązuje się do:
Przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla danego
rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w ustawie' rozporządzeni[ oraz innych
aktach prawnych wydanych na ich podstawie,
Nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym,
Umieszczania na kazdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z 1ego adlesem
określającjednocześnie rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, priol}tet czy Z\Ąrotne
poświadczenie odbiory) oraz pełna nazwę i adres Zwrotny Zamawiającego.
Umieszczenie na stronie adresowej przesyłek nadawanych w obrocie krajowym
w miejscu przęZnaczonym na znak opłaty' napisu/nadruku,/ o treściuzgodnionej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
W przypadku stwierdzenia zasIrzeŻeń dotyczących przekazanych do nadania przesyłek'
Wykonawca wyjaśnia je telefonicznie z Zamawiającym,

3.
(

Strony dopuszczają możliwośćprzesunięcia nadania przesyłek na dzień następny
w przypadku uzasadnionych zastrzeŻei do przekazanych do nadania przesyłek
(nieprawidłowe opakowanie' brak pełnego adresu, niezgodność'wpisów do dokumentów
nadawczych z wpisami na przesyłkach" brak znaków opłaty) i braki moiliwości ich
wyjaśnienia lub usunięcia w dnitl ich przekazania do nadania.

$s

Termin realizacji umorvY

. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia 01 .05.2019 r. 3 l .05.2021 r.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, Strony zobowiązują
1

się do

dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy' rozliczenia
liczby nadanych/zwróconych przesyłek. oraz Zastosowanych opłat. a w razie potrzeby
również do zwrotu kwot nienaleinych wynikających z takiego rozliczenia na podstawte
wystawionych przez wykonawcę f-aktrrr korygujących VAT-

só

1

.

2.

Wynagrodzenie WYkonat'cY
Wykonawca otrzyma wynagr odzenle za tzeczywistą ilośćzrealizowanej usługi, okreŚloną
na podstawie stawki jednostkowej i lzeczywistej ilości\Ę'konanych usług, zgodnie ze
złożonao|eń4.
Podstawą obliczana należnoŚci jest suma opłat Za przesyłki 1aktycznie nadane przez
Zamawiającego lub zwrócone do Zamawiającego z powodu braku moiliwościich
doręczenia w miesięcznym okresie rozliczeniowym i potwierdzona na podstawie
dokumentów nadawanych oraz oddawczych.

wykonanie usługi Zamawiający zapłaci kw.otę według cen usług pocztowych
świadczonych przez Wykonawcę. Ceny usług pocztowych świadczonych przez
Wykonawcę wynikaj4 Z wyceny przeprowadzonej droga e|ektroniczną. Uslugi pocz1owe
nie ujęte w wykazie, będą zlecane Wykonawcy i rozliczane według aktualnie

3. Za

obowiązującego cennika usług pocztowych wykonawcy.

s7
Warunki płatności
1.

2.

a)

b)

Rozliczenia 1lnansowe będą clokonywane w okresie miesięcznym od pierwszego do
pocztowych
ostatniego dnia miesiąca na podstart'ie specy1ikacji wykonanych usług
sporządzonej prze Wykonawcę.
Uiszczanie opłat za nadart.anie przesyłek będzie dokonywana na podstawie |aktury VAT
wystawionej w terminie 7 dni po okresie rozliczeniowym za przesyłki faktycznie nadane
lub zwrócone, bezgotówkowo' poprzez polecenie przelewu rt terminie póŹniejsz1m niŻ:
Nadanie przesyłek'
odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu naleŻności ic|r
doręczenia/ w1.dania odbiorcy, z uwzględnier.riem czasu roz|iczenla i regulowanta

naleiności.

3.
V

4.

5.

Zamawiający zapł'aci naleinośó wynikająca z |ak1ury VAT przelewenr na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia 1'aktury VAT. Datą zapłaty
jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku nieterminowego uiszczania naleŻnościza przesyłki Wykonawca będzie
naliczał odsetki ustawowe. W przypadku zalegania Z opłatami Wykonawca uprawnion;
jest do wstrzymania przyjmowania przesyłek' do czasu uregulowania naleŻności.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu uprawnienia na piśmie'wzywajqc
jednocześniedo zapłaty \\r wyznaczonym terminie.
Zamawiaj4cy wymagal aby Wykonawca określiłwzory oznakowania przesyłck
rejestrowanych lub priorytetowych' które będą stosowane przy oznakowaniu przesyłek
listowych. Dopuszcza się przekazanie Zamawiaj4cemu wzoru pieczęci Zastępującej ww.
oznaczenia.

s8

1.

.w

odstąpienie od umowy
Zamalt'iającemu przysługuje prawo do odst4pienia od Llmowy:

warunkach określonych w afi' 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksie
cywilnym oraz ustawie prawo pocztowe

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. jeieli Zamawiający

nie

wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej l.aktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego
w niniejszej umowie po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

3. KaŹda Ze stron moie rozwi4Zać umowę z zachowaniem 1- miesięcznego

okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na oStatni dzień miesiąca kalendarzowego.
4. odstąpienie od umowy lub rozwiązanie uInowy poit inno nastąpić w fbrmie pisemnej pod
Iygorem niewainościtakiego oświadczenia.

se
Postanolt'ienia końcolve

l.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadanriania drugiej Strony o kaŻdorazowej
Zmianie adlesu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez'
Stronę. w przypadku odesłania zwrotnego przez Wykonawcę przesyłki wysłanej na
podany adres uwaŻa się za skuteczne z upłylt'em siódmego dnia" licząc od dnia
następującego po dniu wysłania, jezeli przesyłka nie została podjęta przez adlesata, bez
rt'zględu na przy czy nę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:
W1 Lonarr c1

:

llrząd Gminy Dąbrowice, ul. Nou,y Rynek 17' 99-352 Dąbrowice
Kaida ze stron przy'jmuje do siebie odpowiedzialnośćza wszelkie negatywne skutki

Zan,rawiającego:

2.

wynikłe z powodu nie wskazania drugiej slronie aktualnego adresu.
Spory w związku Z umową będ4 rozstrzyganę przez sąd powszechny właściwydla
siedziby Zamawiającego.

W sprawach nierrregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stoso\'|vne pzepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

kodeksu cywilnego, prawo pocztowe.
Cesja wierątelnościwynikaj4ca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznle za
zgoda Zarnavtiającego wyrazoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa sporządzota została w trzech jednobrzmiących egzemplatzach, z których dwa
otrzymuje ZamavttĄący a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załqcznik Nr 3

(pteczęć Wykonawcy)

oŚWIADCZENIE
o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu

5kładając ofertę W postępowaniu w trybie zaproszenia do ztoźenia oferty na wykonanie zadanla:
,,świadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym dIa Gminy w Dąbrowicach',
oświadczamy że:

1.

2.
3.
4.

posiadamy uprawnienia do wykonywania okreś|onej działalnościlub czynności, jeieli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

spełniamy warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
wvkonania zamówienia.

i

finansowej, niezbędnej do
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(podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

